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číslo Rámcovédohody: (bude doplně no při podpisu)

RÁ MCOVÁ DOHODA
O PODMÍNKÁ CH POSKYTOVÁ NÍ MOBILNÍCH A FIXNÍCH SLUŽ EB ELEKTRONICKÝ CH KOMUNIKACÍ

(dále jen „ Rámcovádohoda“ )

uzavřenámezi

Mě sto Beneš ov 02 Czech Republic a. s.

Masarykovo námě stĺ 100 Za Brumlovkou 266/2

256 01 Beneš ov 140 22 Praha 4 - Michle

iČ : 00231407 lČ : 60193336

DIČ : CZ00231401 DIČ : CZ601 93336

zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Mě stský m
soudem v Praze, oddíl B, vlož ka 2322

Bankovní spojení: Bankovní spojení:

Č eskáspořitelna, a.s., UniCredit Bank a.s., č.ú.: 5007 14004 / 2700 (mobilní
sluzby)

č.ú.: 27— 320035309/0800 ‚

Komercni banka, a.s., pobocka Praha, c.u.: 27-
Zastoupene: 4908440207/01 00 (fixní služ by)
Ing. Jaroslav Hlavnička ‚

Zastoupena:
Starosta ‚ . -‚ ‚

Petr Krutky, Account manager, na zaklade povereni
ze dne 8.8.2018

(dále jen „ Ú častník‘)

(dále jen „ společnost 02“ )

(Ú častník a společnost 02 dále též „ Strany dohody“ nebo „ Smluvní strany“ , kaž dý samostatně jako
„ Smluvní strana“ nebo „ Strana dohody“ )

1. Předmě t Rámcovédohody

1.1 Předmě tem této Rámcovédohody je na straně jednézávazek společnosti 02 poskytovat Ú častnĺkovi a
Dalš ímu účastníkovi definovanému v či. 3 této Rámcovédohody

služ by elektronický ch komunikací prostřednictvím mobilních a pevný ch sítí společnosti 02 (dále
též jen „ Služ by“ ) za zvý hodně ný ch obchodních podmínek, a

a na straně druhé závazek Ú častníka spolu s Dalš ími účastníky definovaný mi v čI. 3 této Rámcové
dohody Služ by řádně a včas platit vyúčtování za Služ by poskytnuté mu dle této Rámcové dohody po
celou dobu účinnosti této Rámcovédohody.

1.2 O zřízení jednotlivý ch Služ eb je Ú častník a Dalš í účastník definovaný v či. 3 této Rámcové dohody
oprávně n pož ádat způsobem stanovený m Vš eobecný mi podmínkami poskytování služ eb společnosti
02 Czech Republic a.s. (dále též jen „ Vš eobecnépodmínky“ ).

2. Ceny

02 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 740 22 Praha 4 - Michle Czech Republic www.o2.cz 1
zapsanáv obchodním rejstříku Mě stského soudu v Praze oddíl B vlož ka 2322 Č 60193336 DIČ CZ6O1 93336

Obchodní tajemství společností 02 Czech Republic as.



Q
2.1 Společnost 02 se zavazuje účtovat Ú častníkovi a Dalš ímu účastníkovi definovanému v či. 3 této

Rámcové dohody za Služ by poskytnuté jim po dobu trvání této Rámcové dohody ceny dle cenový ch
ujednání uvedený ch v příloze č. 1 této Rámcové dohody; Služ by cenový m ujednáním neupravené
budou společností 02 účtovány dle aktuálního Ceníku základních služ eb pro firemní zákazníky a
Ceníku volítelný ch služ eb pro firemní zákazníky (dále kaž dý samostatně jako „ Ceník“ , společně jako
‚Ceníky‘) ve zně ní účinném ke dni poskytnutí Služ by, nebude-li dohodnuto jinak, nebude-li dohodnuto
jinak. Učastník prohlaš uje, ž e byl seznámen s Ceníky ve zně ní účinném ke dni uzavření této Rámcové
dohody. Ceníky v aktuálním zně ní a dalš í aktuální dokumenty jsou Učastníkovi a Dalš ímu účastníkovi
definovanému v či. 3 této Rámcovédohody k dispozici na internetový ch stránkách společností 02.

2.2 Ú častník neposkytuje zálohy., Platby budou provádě ny mě síčně na základě faktur vystavený ch
společností 02 samostatně Učastníkovi a Dalš ím účastníkům definovaný m v či. 3 této Rámcové
dohody. Faktury budou vystavovány dle prokazatelně čerpaný ch Služ eb. Splatnost faktur bude
stanovena na 30 dnů ode dne doručení Učastníkovi, příp. Dalš ím účastníkům definovaný m v či. 3 této
Rámcové dohody. V případě podání reklamace na fakturaci jednotlivé SIM se splatnost prodluž uje o
dobu řeš ení reklamace ze strany společnosti 02.

2.3 Přísluš né platby za poskytované Služ by budou společností 02 samostatně účtovány a přísluš né
daň ové a účetní ‚doklady budou doručovány podle přísluš ného počtu „ koncový ch bodů sítě “
v daném pracoviš ti Učastníka.

3. Dalš í účastníci Rámcovédohody

3.1 Za podmĺnek stanovený ch níž e tímto článkem mohou k této Rámcové dohodě přistoupit i subjekty,
kteréjsou ve vztahu k Učastníkovi osobami ovládaný mi nebo osobou ovládající, dále subjekty, které
jsou ovládané stejnou ovládající osobou jako Učastník (ve smyslu ustanovení 74 a násl. zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve zně ní pozdě jš ích předpisů), nebo které jsou Učastníkem
zřízeny či Učastníkovi podřízeny (dále též jen „ Dalš í účastník“ nebo „ Dalš í účastníci“ ).

3.2 Předpokladem pro přistoupení Dalš ího účastníka k této Rámcovédohodě je

i) písemné potvrzení Dalš ího účastníka, ž e přistupuje k této Rámcové dohodě , ž e se seznámil s
právy a povinnostmi touto Rámcovou dohodou založ ený mi, bez vý hrad s nimi souhlasí a zavazuje
se je dodrž ovat,

ii) souhlas Ú častnĺka s přistoupením Dalš ího účastníka k této Rámcovédohodě , a

iii) pĺsemný souhlas společnosti 02 s přistoupením Dalš ího účastníka k této Rámcovédohodě .

Splně ním vš ech shora uvedený ch podmínek vznikámezi společností 02 a Dalš ím účastníkem smluvní
vztah, jehož obsah, tj. práva a povinnosti, je určen touto Rámcovou dohodou. Přistoupením k této
Rámcové dohodě zmocň uje Dalš í účastník Učastníka, aby jeho jménem sjednával změ ny či doplně ní
této Rámcové dohody a uzavíral k této Rámcovédohodě tomu odpovídající dodatky. Seznam Dalš ích
účastníků a formulář pro přistoupení Dalš ího účastníka je obsahem přílohy č. 3 této Rámcovédohody.

3.3 Přestane-li Dalš í účastník splň ovat podmínky dle čI. 3.1 ‚ je povinen o tom společnost 02 bezodkladně
písemně informovat. Společnost 02 je oprávně na smluvní vztah s tímto Dalš ím účastníkem, založ ený
dle Č I. 3.2 této Rámcovédohody, vypově dě t. Vý pově dní doba činí 5 (pě t) dní od doručení této vý pově di
Dalš ímu účastníkovi. Po ukončení účinnosti této Rámcové dohody ve vztahu k Dalš ímu účastníkovi,
budou takovému Dalš ímu účastníkovi vš echny Služ by účtovány v bě ž ný ch cenách, tj. dle Ceníku bez
cenový ch ujednání uvedený ch v této Rámcovédohodě . Smluvní vztah dle této Rámcovédohody mezi
společností 02 a Dalš ím účastníkem, ‚resp. Dalš ími účastníky, končí nejpozdě ji ukončením této
Rámcovédohody mezi společností 02 a Učastníkem.

4. Práva a závazky Stran dohody

4.1 Ú častník se zavazuje zmocnit kontaktní osobu, kterábude v rozsahu svě řený ch kompetencí oprávně na
jednat se společností 02 a zastupovat Učastníka, v zálež itostech souvisejících s touto Rámcovou
dohodou, Učastnickou smlouvou, a jednotlivý mi Služ bami (dále jen „ Kontaktní osoba“ ). Kontaktní
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osoba bude zmocně na formulářem „ Ž ádost o zavedenĺ/zruš ení Kontaktní osoby“ . V přĺpadě zániku
zmocně ní Kontaktní osoby je Učastník povinen bezodkladně o tom společnost 02 písemně informovat
a formulářem „ Zádost o zavedení/zruš ení Kontaktní osoby“ zmocnit novou Kontaktní osobu. Zmocní-Ii
Učastník více Kontaktních osob, je kaž dáz nich oprávně na jednat za Učastníka v rozsahu svě řený ch
kompetencí samostatně .

4.2 Společnost 02 si vyhrazuje právo aktualizovat a mě nit přílohu č. 2 této Rámcové dohody. Kaž dou
aktualizaci nebo změ nu je společnost 02 povinna Učastníkovi oznámit.

4.3 Objednatel je oprávně n obsah této Rámcové dohody zpřístupnit v souladu s přísluš ný mi ustanoveními
zákona 134/2016 Sb., o zadávánĺ veřejný ch zakázek, ve zně ní pozdě jš ích předpisů. Nálež í-Ii Učastník
do okruhu subjektů uvedený ch v ustanovení 2 odst. 1 zákona Č . 340/201 5 Sb., o zvláš tních
podmínkách účinnosti ně který ch smluv, uveřejň ování tě chto smluv a o registru smluv (dále jen „ zákon
o registru smluv“ ), zavazuje se uveřejnit tuto Rámcovou dohodu, přĺpadně jednotlivé Učastnické
smlouvy v registru smluv v souladu s tímto zákonem.

4.4 Pro vyloučení pochybností Strany dohody shodně prohlaš ují, ž e Rámcovádohoda není a nebude za
ž ádný ch okolností považ ována či interpretována jako smlouva o propojení či přístupu k síti či služ bám
elektronický ch komunikací ve smyslu 78 a násl. Č . 127/2005 Sb., o elektronický ch komunikacích a o
změ ně ně který ch souvisejících zákonů (zákon o elektronický ch komunikacích), ve zně ní pozdě jš ích
předpisů Objednatel bere na vě domí, ž e dle či. 4.1.2 Vš eobecný ch podmínek nesmí přenechávat
služ by za úplatu nebo jiné protiplně ní jiný m osobám („ přeprodej“ ) ani přeprodej umož nit nebo se na
ně m podílet. Zakázáno je rovně ž začleň ování služ eb 02 do technický ch řeš ení určený ch pro
poskytování služ eb jiný m osobám a vydávání služ eb 02 za služ by jiného subjektu. V případě poruš ení
povinností Objednatele stanovený ch Č l. 4.1.2 Vš eobecný ch podmínek přecházejí práva i povinnosti
Objednatele na koncového už ivatele služ eb, pokud s tím 02 vysloví souhlas. Jediný m oprávně ný m
poskytovatelem služ eb na telefonních číslech, jejichž prostřednictvím jsou služ by poskytovány, zůstává

v takovém případě 02. Společnost 02 je oprávně na odstoupit od této Rámcové dohody s okamž itou
účinností v případě poruš ení povinností dle tohoto článku Učastníkem.

4.5 Společnost 02 se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s
plně ním Rámcové dohody dozvě dě la nebo které Učastník označil za důvě rné (dále jen „ důvě rné
informace“ ). Důvě rné informace mohou bý t společností 02 použ ity vý hradně k činnostem, který mi
bude zajiš tě no dosaž ení účelu Rámcové dohody. Společnost 02 nesdě lí či nezpřístupní ž ádnou z
důvě rný ch informací třetím osobám, nevyuž ije ji k vlastnímu prospě chu nebo jinak nezneuž ije. Povinnost
mlčenlivosti a zachování důvě rnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně
známý mi za předpokladu, ž e se tak nestalo poruš ením ně které z povinností vyplý vajících z Rámcové
dohody, nebo o který ch tak stanoví zákon, zpřístupně ní je vš ak mož névž dy jen v nezbytném rozsahu.

4.6 Povinnost zachovávat mlčenlivost znamenázejména povinnost zdrž et se jakéhokoliv jednání, který m
by důvě rnéinformace byly sdě leny nebo zpřístupně ny třetí osobě nebo by byly využ ity v rozporu s jejich
účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umož ně no třetí osobě
jakékoliv využ ití tě chto důvě rný ch informací.

4.7 Společnost 02 je povinna přijmout opatření k ochraně důvě rný ch informací a zajistit utajení důvě rný ch
informací i u svý ch zamě stnanců, zástupců, jakož i u jiný ch spolupracujících třetích stran.

4.8 Povinností mlčenlivosti dle tohoto článku Rámcovédohody není dotčena povinnost Smluvní strany sdě lit
nebo zpřístupnit důvě rné informace třetí osobě , kterávyplý váz platný ch právních předpisů nebo z
rozhodnutí orgánů veřejné mocí, jakož i zpřístupně ní důvě rný ch informací svému právnímu, účetními
nebo daň ovému poradci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

4.9 Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu založ eného touto Rámcovou
dohodou.

4.10 Společnost 02 si je při poskytování Služ eb vě doma povinností vyplý vajících jí ze zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů. Společnost 02 je oprávně na zpracovávat osobní údaje v rozsahu
nezbytně nutném pro plně ní předmě tu Rámcové dohody, za tímto účelem je oprávně na osobní údaje
zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatně ní práv
společnosti 02 vyplý vajících z této Rámcové dohody, předávat zpracované osobní údaje Učastníkovi,
osobní údaje likvidovat, vš e v souladu se zákonem Č . 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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4.17 Společnost 02 učinĺ v souladu s platný mi právními předpisy dostatečná organizační a technická

opatřenĺ zabraň ujĺcí přĺstupu neoprávně ný ch osob k osobním údajům.

5. Závě rečnáustanovení

5.1 Tato Rámcovádohoda se uzavírána dobu určitou 12 mě síců ode dne 1.5.2020 do dne 30.4.2021.

5.2 Tato Rámcovádohoda nabý vá platnosti dnem podpisu druhou ze Stran dohody a účinnosti dnem
zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, ne vš ak dříve než 1.5.2020.
Učastník se zavazuje informovat společnost 02 bez zbytečného odkladu o tom, ž e Rámcovádohoda
byla zveřejně na v registru smluv.

5.3 Smluvní strany jsou oprávně ny písemně odstoupit od Rámcové dohody v případě , kdy druhá
Smluvní strana poruš ĺ podstatný m způsobem či opakovaně své povinnosti stanovené zákonem či
Rámcovou dohodou.

5.4 Ú častník je oprávně n odstoupit od Rámcové dohody v případě , ž e společnost 02 přestane bý t
subjektem oprávně ný m poskytovat Služ by podle Rámcové dohody nebo společnost 02 poruš í
povinnost mlčenlivosti dle Rámcovédohody.

5.5 Ú častník je oprávně n odstoupit od Rámcové dohody v případě , ž e společnost 02 neposkytne základní
datové a hlasovésluž by v rámci Č eskérepubliky v jinak jm bě ž ně signálem pokrytý ch lokalitách (např.
úplný vý padek sítě atd.) po dobu tří kalendářních dnů.

5.6 Ú častník je oprávně n odstoupit od Rámcové dohody v případě , ž e v insolvenčním řízení bude zjiš tě n
úpadek společnosti 02 nebo insolvenčnĺ návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku společnosti 02 (v
souladu se zně nĺm zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řeš ení (insolvenční zákon),
ve zně nĺ pozdě jš ích předpisů). Učastnĺkje rovně ž oprávně n odstoupit od Rámcovédohodyv případě , ž e
společnost 02 vstoupí do likvidace.

5.7 Za den odstoupení od Rámcovédohody se považ uje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení
oprávně néSmluvní strany doručeno druhéSmluvní straně .

5.8 Odstoupením od Rámcovédohody nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu smluvní pokuty,
náhradu š kody ani práva na náhradu újmy vznikléz poruš enĺ smluvní povinnosti.

5.9 Smluvní strany mohou Rámcovou dohodu ukončit písemnou dohodou. V této dohodě bude
sjednán způsob vypořádánĺ vzájemný ch nároků.

5.10 Ukončením Rámcovédohody nejsou dotčena ustanovení tý kajícĺ se smluvnĺch pokut, náhrady majetkové
i nemajetkové újmy, povinnosti mlčenlivosti a ochrany důvě rný ch informací a ustanovení tý kající se
takový ch práv a povinností, z jejichž povahy vyplý vá, ž e mají trvat i po skončení účinnosti Rámcové
dohody.

5.11 Společnost 02 prohlaš uje, ‚ ž e předmě t plně ní dle Rámcové dohody nebude zatíž en právy třetích
osob, ze který ch by pro Učastníka vyplynuly jakékoliv dalš í finanční nebo jiné nároky ve prospě ch
třetích stran. V opačném případě společnost 02 ponese veš keré důsledky takového poruš ení práv
třetích osob.

5.l2Zně ní Rámcové dohody má přednost před zně ním Vš eobecný ch podmínek či příloh Rámcové
dohody.

5.l3Společnost 02 je povinna vž dy písemně informovat Ú častníka o změ ně Vš eobecný ch podmínek v
průbě hu trvání Rámcovédohody. V případě změ ny Vš eobecný ch podmínek či obdobný ch dokumentů,
je Ú častnĺk oprávně n z tohoto důvodu Rámcovou dohodu písemně vypově dě t. Vý pově dní doba činí
čtyři mě síce a počíná bě ž et od prvního dne mě síce následujícího po doručení vý pově di druhé
smluvní straně . V tomto případě se Rámcovádohoda až do uplynutí konce vý pově dní doby řídí
dosavadními Vš eobecný mi podmínkami.

5.14 Uzavřenou Rámcovou dohodu lze mě nit či doplň ovat pouze písemný mi vzestupně číslovaný mi
dodatky podepsaný mi k tornu oprávně ný mi zástupci obou Smluvních stran.

5.15 Společnost 02 není oprávně na postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z Rámcovédohody na třetí
osoby bez předchozího písemného souhlasu Učastníka.
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5.16 Smluvní strany ujednávají, ž e obchodní zvyklost nemápřednost před ustanovenĺm zákona, jež nemá

donucujícĺ účinky. Smluvní strany vylučuji použ itĺ obchodních zvyklostĺ na právní vztahy vzniklé z
Rámcovédohody. Smluvní strany dohody vý slovně vylučují, aby nad rámec ustanovení této Rámcové
dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaný ch obecně či v odvě tvĺ tý kajícĺm se předmě tu plně ní této
Rámcové dohody, ledaž e je v Rámcové dohodě vý slovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si
Strany dohody potvrzují, ž e si nejsou vě domy ž ádný ch dosud mezí nimi zavedený ch obchodních
zvyklostĺ či praxe.

5.17 Smluvní strany prohlaš ují, ž e Rámcovádohoda obsahuje veš kerý projev jejich shodné vůle a mimo ni
neexistují ž ádnáujednání v jiné než písemné formě , kteráby ji doplň ovala, mě nila nebo mohla mít
vý znam při jejím vý kladu a ž e se tedy ž ádnáze Smluvních stran nespoléhána prohláš ení druhéSmluvní
strany, které není uvedeno v Rámcovédohodě , jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen
vý znam komunikace Smluvních stran, včetně pokynů Učastníka.

5.18 Stane-li se ně které ustanovenĺ Rámcové dohody neplatný m, zdánlivý m či neúčinný m, nemá tato
skutečnost vliv na ostatní ustanovenĺ Rámcové dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní
strany se v tomto případě zavazují písemnou dohodou nahradit ustanovení, které bylo shledáno
neplatný m, zdánlivý m či neúčinný m nový m ustanovením, které po obsahové stránce nejlépe
odpovídá zamý š lenému účelu původního ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně
závazný ch právních předpisů Č eskérepubliky.

5.19 Započtení proti pohledávce Ú častníka je přípustné pouze na základě písemné dohody Smluvních
stran.

5.20 Smluvní strany se zavazují, ž e neumož ní podstatnou změ nu závazku z Rámcové dohody po dobu
trvání Rámcové dohody ve smyslu ustanovení 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch
zakázek.

5.21 Smluvní strany prohlaš ují, ž e předem souhlasí se zveřejně ním celététo Rámcovédohody v jejím plném
zně ní, jakož i vš ech úkonů a okolností s touto Rámcovou dohodou souvisejících, ke kterému můž e
kdykoli v budoucnu dojít. Společnost 02 prohlaš uje, ž e nic z obsahu této Rámcovédohody nepovaž uje
za obchodní tajemství a takésouhlasí se zveřejně ním osobních údajů v Rámcovédohodě obsaž ený ch.
Společnost 02 dále bere na vě domí, ž e Učastník je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
a souhlasí s tím, ž e text této Rámcové dohody bude zveřejně n prostřednictvím Učastníka v registru
smluv.

5.22 Po ukončení účinnosti této Rámcové dohody, budou Ú častníkovi vš echny Služ by účtovány v bě ž ný ch
cenách, tj. dle Ceníku bez cenový ch ujednání uvedený ch v této Rámcové dohodě a dle aktuální
nabídky společnosti 02.

5.23 Podmínky poskytování Služ eb neupravenétouto Rámcovou dohodou se řídí Ú častnickou smlouvou a
Vš eobecný mi podmínkami, ve zně ní účinném ke dni poskytnutí Služ by.

5.24 Tato Rámcová dohoda se řĺdí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zně ní pozdě jš ích
předpisů (dále jen „ občanský zákoník“ ) a dalš ími relevantními právními předpisy Č eské republiky,
vš eobecně závazný mi právními předpisy Evropské unie a přísluš ný mi český mi technický mi normami.
K řeš ení sporů z této Rámcovédohody je přísluš ný Č eský telekomunikační úřad, a to včetně námitek
proti vyřízení reklamace. V případě pochybností o místní přísluš nosti si Strany dohody sjednaly místní
přísluš nost odboru Č eského telekomunikačního úřadu pro oblast dle sídla společnosti 02.

5.25 Tato Rámcovádohoda můž e bý t mě ně na a doplň ována pouze písemně . Práva vznikláz této Rámcové
dohody nesmí bý t postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany dohody. Za
písemnou formu nebude pro tento účel považ ována vý mě na e-mailový ch či jiný ch elektronický ch zpráv.

5.26 Tato Rámcovádohoda obsahuje úplné ujednání o předmě tu Rámcové dohody a vš ech nálež itostech,
které Strany dohody mě ly a chtě ly ujednat, a které považ ují za důlež ité pro závaznost této Rámcové
dohody. Zádný projev Stran dohody učině ný při jednání o této Rámcovédohodě ani projev učině ný po
uzavření této Rámcovédohody nesmí bý t vykládán v rozporu s vý slovný mi ustanoveními této Rámcové
dohody a nezakládáž ádný závazek ž ádnéze Stran dohody.

5.27 Strany dohody si sdě lily vš echny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Rámcové
dohody vě dě ly nebo vě dě t musely, a kteréjsou relevantní ve vztahu k uzavření této Rámcovédohody.
Kromě ujiš tě ní, kterási Strany dohody poskytly v této Rámcové dohodě , nebude mít ž ádnáze Stran
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dohody ÆdnÆ dal prÆva a povinnosti v souvislosti s jak mikoliv skuteŁnostmi, kterØ vyjdou najevo a o
kter ch neposkytla druhÆ Strana dohody informace płi jednÆn o tØto RÆmcovØ dohod . V jimkou
budou pł pady, kdy danÆ Strana dohody œmysln uvedla druhou Stranu dohody ve skutkov omyl
ohledn płedm tu tØto RÆmcovØ dohody.

5.28 Strany dohody v slovn potvrzuj , e podm nky tØto RÆmcovØ dohody jsou v sledkem jejich jednÆn a
ka dÆ ze stran m la pł le itost o obsahu RÆmcovØ dohody vyjednÆvat a ovlivnit tak smluvn podm nky.
Pro vylouŁen pochybnost Strany dohody vyluŁuj aplikaci ustanoven 1799 a 1800 obŁanskØho
zÆkon ku na tuto RÆmcovou dohodu.

5.29 Tato RÆmcovÆ dohoda je vyhotovena ve tłech stejnopisech, z nich Łastn k obdr dv vyhotoven a
spoleŁnost 02 jedno. Zm ny, dodatky a dopln n tØto RÆmcovØ dohody mohou b t provÆd ny pouze
p semn mi, poładov Ł slovan mi dodatky, podepsan mi oprÆvn n mi zÆstupci obou Stran dohody;
t mto nen dotŁeno ustanoven Łi. 4.2 tØto RÆmcovØ dohody. Zm ny V eobecn ch podm nek a Cen ku
se ł d V eobecn mi podm nkami.

5.30 Tato RÆmcovÆ dohoda a jej pł lohy płedstavuj œplnou dohodu Stran dohody t kaj c se płedm tu tØto
RÆmcovØ dohody a ke dni nabyt œŁinnosti tØto RÆmcovØ dohody pln nahrazuj smluvn vztah mezi
UŁastn kem a spoleŁnost 02 zalo en RÆmcovou dohodou o podm nkÆch poskytovÆn mobiln ch
slu eb elektronick ch komunikac uzavłenou dne 27.04.2018.

5.31 Strany dohody prohla uj , e si tuto RÆmcovou dohodu płeŁetly a na v raz souhlasu s jej m obsahem
płipojuj n e svøj podpis.

Pł lohy:

Ł. 1 ZvlÆ tn ujednÆn

Ł. 2 Kontaktn informace

Ł. 3 Dal œŁastn ci RÆmcovØ dohody, Vzorov formulÆł Płistoupen Dal ho œŁastn ka

M sto Bene ov

Ing. Jaroslav Hlavni
Starosta
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